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Klasa IV
Temat: Jak napisać opowiadanie?.
Wykonaj zadania:
1. Przeczytaj wiadomości nt. opowiadania str. 229 oraz wzór pracy opowiadania z
wyszczególnieniem elementów niezbędnych przy redagowaniu pracy – wstęp,
rozwinięcie, zakończenie.
2. Zapisz w zeszycie najważniejsze informacje, np. przydatne słownictwo, zasady
redagowania opowiadania.
3. Zadanie nr 2 s. 231 wykonaj w zeszycie.
4. Zapisz w zeszycie plan wydarzeń do historyjki obrazkowej – zad. 3 s. 231 w
podręczniku.
Temat nr 2: Uczę się pisać opowiadanie.
Wykonaj zadania:
1. Na rozgrzewkę zastanów się nad wykonaniem zadania nr 1 s. 231.
2. Spróbuj samodzielnie, z pomocą słownika ortograficznego, zredagować opowiadanie
o ciekawej przygodzie, którą przeżyłeś. Praca obowiązkowo do przesłania w terminie
do 27. 04.

Klasa V
Temat: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności.
Wykonaj:
1. Przypomnij poznane wiadomości o mitach, bohaterach mitologicznych, ich
wyczynach.
2. Zapoznaj się z fr. tekstu „Słownik kultury antycznej” – podręcznik s. 241.
3. W zeszycie rozwiąż test wiedzy i umiejętności na str. 241.
4. Rozwiązany zestaw prześlij obowiązkowo do sprawdzenia w terminie do 27. 04.

Klasa VI
Temat: Pamiętny dzień – na podstawie tekstu „Atramentowe serce” (2. jednostki lekcyjne).
Wykonaj:
1. Przeczytaj fr. utworu Kornelii Funke – podręcznik s. 222.

2. Wymień elementy świata przedstawionego i określ narratora tekstu – notatkę wykonaj
w zeszycie.
3. Przedstaw krótko pisemnie charakterystykę narratora oraz bohaterów fragmentu
utworu.
4. Wskaż elementy fantastyczne – zapis w zeszycie.
5. Wyraź własny sąd, pogląd o postaciach i zdarzeniach utworu – sformułuj kilka zdań
do zeszytu, prześlij do sprawdzenia.

Klasa VII
Temat: Podsumowanie wiadomości.
Wykonaj:
1. Uważnie przeczytaj, przeanalizuj wiadomości w podręczniku str. 241 - 242.
2. W razie wątpliwości musisz wrócić do wcześniejszych zagadnień i powtórzyć wiedzę.
3. Zapoznaj się z treścią tekstu A. Ledera „Rozważania o niebieskich migdałach” –
podręcznik s. 243.
4. Następnie po przeczytaniu sprawdź swoją wiedzę i umiejętności. W zeszycie lub
komputerowo wykonaj test umieszczony w podręczniku s. 243. Zadanie zrealizuj w
terminie do 8. 05.

Klasa VIII
Temat: Współczesne dzieło sztuki – umieć dostrzec piękno.
Wykonaj:
1. Na podstawie treści w podręczniku s. 263 dokonaj wstępnej analizy obrazu autorstwa
A. Warha „Puszki z zupą firmy Campbell”.
2. Odpowiedz, z czym Ci się kolarzy ułożenie poszczególnych obrazów w serii „Puszki z
zupą firmy Campbell”? Jak to skojarzenie wpływa na Twój odbiór dzieła? – notatki w
zeszycie.
3. Zadanie nr 3 s. 263.
4. Chętni uczniowie zad. nr 5 s. 263.

